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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe 
odszkodowanie

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 11 sierpnia 2010 r. (poz. 989)

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI 
LUB WARUNKAMI SŁUŻBY, Z TYTUŁU KTÓRYCH FUNKCJONARIUSZOWI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE

Lp.  Nazwa choroby Szczególne właściwości lub warunki służby wywołujące 
chorobę

1 2 3

 1 Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich 
następstwa wywołane przez substancje 
chemiczne

Służba narażająca na działanie szkodliwych dla zdrowia sub-
stancji chemicznych

 2 Pylica płuc Służba narażająca na wdychanie pyłów mogących wywołać 
zwłóknienie tkanki płucnej

 3 Przewlekłe choroby układu oddechowe-
go, powstałe w następstwie działania 
substancji toksycznych, drażniących, 
uczulających

Służba narażająca na działanie substancji toksycznych lub 
drażniących, par, gazów, aerozoli o właściwościach uczula-
jących

 4 Choroby opłucnej lub osierdzia wywoła-
ne pyłem azbestu 

Służba narażająca na działanie azbestu

 5 Choroby spowodowane działaniem pro-
mieni jonizujących i substancji promie-
niotwórczych (również nowotwory, cho-
roby narządu wzroku i skóry, spowodo-
wane działaniem tych czynników)

Służba narażająca na działanie promieniowania jonizujące-
go

 6 Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku 
oddziaływania pola elektromagnetycz-
nego o wysokiej częstotliwości w zakre-
sie mikrofal, dłuższych fal radiowych 
oraz spójnego promieniowania  
świetlnego generowanego przez układy 
laserowe

Służba narażająca na działanie pola elektromagnetycznego 
w zakresie mikrofal oraz dłuższych fal radiowych, jak rów-
nież spójnego promieniowania świetlnego generowanego 
przez układy laserowe

 7 Choroby wywołane działaniem wysokich 
albo niskich temperatur otoczenia:
1) udar cieplny albo jego następstwa;
2)  wyczerpanie cieplne albo jego następ-

stwa;
3)  odmrożenia lub trwałe skutki odmro-

żeń

Służba pełniona w warunkach działania ujemnych lub bar-
dzo wysokich temperatur

Na podstawie art. 118 ust. 18 ustawy z dnia 
9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, 
poz. 523) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz chorób powstałych w związ-
ku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 
służby, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Wię-

ziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie, sta-
nowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
13 sierpnia 2010 r.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski 
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 8 Zmiany w układzie nerwowym, naczy-
niowym i ruchowym, wywołane działa-
niem drgań mechanicznych (zespół  
wibracyjny)

Długotrwała służba narażająca na działania drgań mecha-
nicznych (wibracje)

 9 Przewlekłe choroby układu ruchu wywo-
łane sposobem wykonywania służby:
1)  przewlekłe zapalenie ścięgna i jego 

pochewki;
2)  przewlekłe zapalenie kaletki mazio-

wej;
3)  przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób 

wykonujących zadania służbowe 
w pozycji kucznej lub klęczącej;

4)  przewlekłe zapalenie okołostawowe 
barku;

5)  przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości 
ramiennej;

6)  zmęczeniowe złamanie kości;
7) martwica kości nadgarstka

Służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczo-
nych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca 
na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca 
ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane 
w szybkim tempie, oraz inna służba narażająca na stały ucisk 
i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego. Zadania 
służbowe wykonywane długotrwale, charakteryzujące się 
powtarzalnością, rytmicznością, wymuszoną pozycją, uci-
skiem lub rozciąganiem określonych elementów narządu

10 Choroby narządu wzroku wywołane 
czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub 
biologicznymi:
1) alergiczne zapalenie spojówek;
2)  ostre zapalenie spojówek wywołane 

promieniowaniem nadfioletowym;
3)  epidemiczne wirusowe zapalenie spo-

jówek i rogówki;
4)  zwyrodnienie rogówki wywołane 

czynnikami drażniącymi;
5)  zaćma wywołana działaniem promie-

niowania podczerwonego lub długo-
falowego nadfioletowego;

6)  centralne zmiany zwyrodnieniowe 
siatkówki i naczyniówki wywołane 
krótkofalowym promieniowaniem 
podczerwonym lub promieniowaniem 
widzialnym z obszaru widma niebie-
skiego

Służba narażająca na długotrwałe działanie promieniowania 
podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetyczne-
go wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania  
świetlnego generowanego przez układy laserowe, drażnią-
cych substancji chemicznych. Długotrwała służba związana 
z wykonywaniem czynności wymagających podwyższonej 
koncentracji wzroku na zminiaturyzowanych elementach lub 
w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz praca 
przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

11 Trwały ubytek słuchu typu ślimakowate-
go lub czuciowo-nerwowego spowodo-
wany hałasem, wyrażony podwyższe-
niem progu słuchu o wielkości co naj-
mniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, 
obliczonym jako średnia arytmetyczna 
dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 
i 3 kHz

Służba narażająca na długotrwałe działanie hałasu o dużej 
intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotli-
wościach

12 Przewlekłe choroby narządu głosu spo-
wodowane nadmiernym wysiłkiem gło-
sowym, trwającym co najmniej 15 lat:
1) guzki głosowe twarde;
2)  wtórne zmiany przerostowe fałdów 

głosowych;
3)  niedowład mięśni przywodzących 

i napinających fałdy głosowe z niedo-
mykalnością fonacyjną głośni i trwałą 
dysfonią

Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem 
narządu głosu (np. wykładowcy, terapeuci, telefoniści)

13 Przewlekłe choroby skóry i błon śluzo-
wych spowodowane warunkami służby
Uwaga: zmiany o charakterze złośliwym 
należy kwalifikować według lp. 14, zmia-
ny wywołane działaniem promieniowa-
nia jonizującego według lp. 5, a choroby 
zakaźne, inwazyjne (pasożytnicze) we-
dług lp. 15

Długotrwała służba narażająca na styczność z substancjami 
drażniącymi lub uczulającymi
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14 Nowotwory złośliwe powstałe w następ-
stwie działania czynników występują-
cych w środowisku służby, uznanych za 
rakotwórcze u ludzi:
1) rak płuca, rak oskrzela;
2)  międzybłoniak opłucnej albo otrzew-

nej;
3) nowotwór układu krwiotwórczego;
4) nowotwór skóry;
5) nowotwór pęcherza moczowego;
6) nowotwór wątroby;
7) rak krtani, nowotwór nosa i zatok przy-
nosowych
Uwaga: nowotwory powstałe w następ-
stwie działania promieniowania jonizu-
jącego należy kwalifikować według Ip. 5

Służba narażająca na działanie czynników rakotwórczych 
występujących w środowisku służby

15 Choroby zakaźne, inwazyjne i tropikalne, 
w przypadkach gdy źródło choroby znaj-
dowało się w środowisku służby. Powi-
kłania szczepień ochronnych, wykona-
nych w związku ze służbą

Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaź-
nym środowiskiem i materiałem. Szczepienia ochronne wy-
konane na zlecenie właściwych organów w związku z zagro-
żeniami wynikającymi z warunków służby. Służba w trud-
nych warunkach atmosferycznych, polowych, niekorzystne 
warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu itp.

16 Psychozy reaktywne oporne na leczenie, 
powstałe w szczególnych warunkach 
służby

Ostre lub przewlekłe urazy psychiczne spowodowane zda-
rzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby

17 Przewlekłe choroby obwodowego ukła-
du nerwowego wywołane sposobem 
wykonywania służby:
1) zespół cieśni w obrębie nadgarstka;
2) zespół kanału Guyona;
3) zespół rowka nerwu łokciowego;
4)  uszkodzenie nerwu strzałkowego 

wspólnego u osób wykonujących za-
dania służbowe w pozycji kucznej

Służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczo-
nych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca 
na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca 
ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane 
w szybkim tempie, oraz służba narażająca na stały ucisk 
i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego

18 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stre-
sem i pod postacią somatyczną oporne 
na leczenie:
1)  zaburzenia lękowe;
2)  zaburzenia obsesyjno-kompulsywne; 
3)  reakcje na ciężki stres i zaburzenia ad-

aptacyjne

Wydarzenia nagłe lub przewlekła ekspozycja na sytuacje 
stresogenne występujące w czasie pełnienia służby, powo-
dujące negatywne reakcje psychofizjologiczne 

19 Trwała zmiana osobowości po przeżyciu 
sytuacji ekstremalnej

Udział w sytuacji ekstremalnej mającej związek ze służbą

20 Organiczne zaburzenia psychiczne Mikrourazy, zatrucia, neuroinfekcje powstałe w czasie peł-
nienia służby, powodujące ujawnienie się zaburzeń  
psychicznych

21 Ostre choroby o podłożu alergicznym Służba narażająca na styczność z substancjami drażniącymi 
lub uczulającymi



 — 11536 — 

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 

al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 

Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 

Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) 

www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl 

e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 2138/W/C/2010 ISSN 0867-3411 Cena 2,40 zł (w tym 7 % VAT)


		2010-08-12T18:05:21+0200
	Grzegorz Paczowski




